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12/LYAPUNOV
Al balancerend leggen de koorddansers van 
Lyapunov verbindingen tussen de mens en 
de natuur. 

13/INKLEDING DOOR DE VUURMEESTERS
Vuur in al zijn woeste kracht is fascinerend, 
maar ontembaar. Het wilde karakter 
daagt uit. De vuurmeesters brengen een 
betoverende opstelling van vuurlotussen op 
en rond de vijver. Talrijke olielampen wijzen 
je de weg.

14/SFEERVOLLE SOUNDSCAPE  
DOOR BARBA-ROSSA
Multi-instrumentalist Johannes verzorgt een 
muzikale soundscape op maat van de locatie 
met bijzondere instumenten en alledaagse 
voorwerpen.

1/DYNE 5/LES TRIPOTES

6/FAMILIAR FACES

4/KORTFILM : CATHERINE

3/BODY ART

2/PEPIJN RONALDO – AERIAL STRAPS

In DYNE nemen elf acrobaten het op 
tegen elkaar, zichzelf en de zwaartekracht. 
Ze brengen een rauwe acrobatische 
choreografie, zomaar op de straatstenen 
of in dit geval de marmeren vloer van een 
kerk. De voorstelling gaat over kracht, 
samenwerking en vertrouwen. Een productie 
van Cirkus In Beweging.

Les Tripotes is een jong Spaans-Zwitsers 
collectief. Ze ontmoetten elkaar in de ESAC  
(Ecole Supérieure des Arts du Cirque) waar  
ze zich hebben gespecialiseerd in de bascule 
en acro balanceren.

Met vallen en opstaan, een willekeurige 
gebeurtenis, op het juiste moment op de juiste 
plek. Niet volledig begrijpend hoe of waarom 
we hier zijn terechtgekomen. Samen vallen we. 
Samen staan we op. Accepteren, doorgaan. 
En soms gewoon blijven liggen. De vier 
circusartiesten van Familiar Faces studeren dit 
jaar af aan de circushogeschool ACaPA in Tilburg. 

Gelukkig landt een kat altijd op haar pootjes. Goed voor het beestje, maar ook voor 
het hoofdpersonage Catherine in de gelijknamige kortfilm van Britt Raes. Zij vertelt 
dit ultieme ‘crazy catlady’-verhaaltje met een heerlijk gevoel voor humor en won er 
verscheidene filmprijzen in binnen- en buitenland mee. Zoals naar goede gewoonte 
organiseren D’Oranje Giraffen ism Zebracinema en CC Diest op vrijdagavond film! 

Een kort totaalspektakel in kaarslicht met 
mime, dans, vuur, muziek en action painting.

Pepijn Ronaldo studeerde af aan de 
Leuvense circushumaniora met dit 
krachtnummer. De jongste generatie van 
circus Ronaldo staat klaar om je te verbazen 
met deze aerial straps act op live muziek.

VOOR STELLINGEN DOORLOPEND

Cultuurcentrum Diest opent het nieuwe  
culturele seizoen met een bijzonder openingsfeest.  
Het magisch verlichte Begijnhof vormt voor de 
vierde keer het bijzondere decor voor een intiem 
startevenement.

Dit jaar breiden we uit 
naar een gloednieuwe 
locatie. Tussen de bomen 
door ontdek je acrobaten, 
muzikanten, vuurinstallaties 
en nog veel meer.  
Laat je betoveren! 

Met:

8/LUMINEIRO - WASHBOARD
Een toeter, een bel, een kopje, een pan, een 
blikje, een bord en een blokje hout: gooi al 
dit moois samen en je krijgt een washboard. 
“Een gek hoopje schroot” noemt Lumineiro 
het zelf, maar deze sympathieke Braziliaan 
krijgt er wel behoorlijk swingende ritmes uit.

9/ORKEST BAZAR
Een circusact met drie muzikanten of zijn 
het drie circusartiesten die musiceren? Live 
muziek met contrabas, piano, trompet, sax, 
klarinet, fluit, ukelele en percussie, verweven 
met jongleren, acro, evenwicht op een 
ladder, slap touw, magie en veel meer. Een 
mobiel circus waar de interactie met het 
publiek altijd centraal staat. Deze vrolijke 
bende kom je her en der op het parcours 
tegen, ze houden ook af en toe halt voor een 
minivoorstelling.

10/BARBIER BARBAR
Authentiek scheren met het open mes. 2 old 
school barber chairs, warme handdoeken, 
massage, aangepaste huismuziek, … niets 
ontbreekt. De vintage look is tot in de kleinste 
details verzorgd. 

11/STELTENANIMATIE 

Door Circus- en dansatelier Twist uit Diest.

7/LYAPUNOV

Al balancerend leggen de koorddansers van 
Lyapunov verbindingen tussen de mens en de 
natuur. Hoog in de lucht creëren ze hun eigen 
speelruimte en bouwen ze luchtbruggen in het 
ledige, waar nooit eerder iemand kwam en waar 
enkel vogels zouden heersen.

1 2 5 87/12 9

DE BOSRAND
NIEUWE LOCATIE!
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VOOR STELLINGEN

DOORLOPEND
Doorlopend op het parcours: Orkest Bazar, Lumineiro, Barbier Barbar. 
Doorlopend aan de bosrand: Barba-Rossa soundscape, de Vuurmeesters.

10 11 13

DE BOSRAND
NIEUWE LOCATIE!

Kijk op www.ccdiest.be  
voor het volledige culturele 
programma 2017-2018. 


